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1. Voorwoord 
 
Voor u ziet u het jaarverslag van Stichting Mama and Me Uganda over het jaar 2020. Een bijzonder 

jaar voor iedereen over de gehele wereld. Het corona-virus creëerde ongekende afstand én 

nabijheid. Van anderhalve meter afstand, tot een gezamenlijk gevecht op elk continent.   

Na een uitvoerig assessment in 2019 met het oog op de toekomst van Mama and Me, begonnen we 

2020 vol goede moed. Met plannen voor het verstevigen van de banden in de community, het 

uitbreiden van onze services en verdere verzelfstandiging van het project in Oeganda. 

Al gauw gooide COVID-19 roet in het eten. In maart werd een strenge lockdown in Oeganda 

afgekondigd; het Mama and Me babysitter centre moest de deuren sluiten. Het team ging op zoek 

naar manieren om de moeders en kinderen toch te kunnen blijven bereiken en ondersteunen.  

Uiteindelijk hebben we ons op verschillende manieren in kunnen zetten voor de community. Het jaar 

2020 heeft getoond dat Mama and Me en zijn team ontzettend flexibel is en dat er hoe dan ook 

samen met de gemeenschap verder wordt getimmerd aan de weg voor de vele gezinnen in de 

community. 

Dit zou niet zijn gelukt zonder de hartverwarmende steun vanuit Nederland. Het doet ons 

veel te weten dat ook in deze tijd van de pandemie, we nog steeds konden rekenen op een grote 

betrokkenheid. Daarvoor willen we u bij deze nog eens extra bedanken. 

 
Diede Martens, founder/voorzitter Stichting Mama and Me Uganda  
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2. Over de Stichting Mama and Me Uganda 

 
Oeganda is een land op de evenaar in Oost-Afrika met meer dan 45 miljoen inwoners. Bijna de helft 
daarvan, is jonger dan 14 jaar1. Wanneer men armoede uitdrukt op basis van maand- of jaarlijkse 
uitgaven van een individu, leeft 21% van de bevolking hieronder. Dit wordt de absolute 
armoedegrens genoemd en deze is wereldwijd vastgesteld op $1.90 per dag.   
 
Mensen hebben echter niet alleen materiële, maar ook sociale behoeften. Gezondheidszorg en 
onderwijs, een sociaal- en gezinsleven, schoon en veilig drinkwater, gezonde huisvesting, geschikte 
kleding en regelmatige maaltijden met voldoende en voedzaam voedsel. Deze behoeften, ofwel de 
deprivaties hiervan, vormen een beeld van multidimensionele armoede. In 2017 gaf deze indicator 
van armoede aan dat meer dan de 
helft (56%)2 van de kinderen in 
Oeganda multidimensionele 
armoede ervaart. Zij hebben geen 
mogelijkheden om in alle zes 
genoemde sociale behoeften te 
voorzien.  
In huishoudens met twee of meer 
kinderen, stijgt dit boven de 60%.  
 
48% van álle kinderen in Oeganda 

krijgt door geldgebrek minder 
dan 3 maaltijden per dag. 

En wat betreft de kinderen die 
beneden de absolute armoedegrens 
leven, geldt hiervoor 66%. 9 op de 
10 kinderen die in 
multidimensionele armoede leven 
heeft maar één paar schoenen, 8 op 
de 10 heeft geen nieuwe kleren, en 
1 op de 4 heeft zelfs maar één setje 
kleren.  
 
Het Mama and Me babysitter centre 
is gevestigd in Jinja, Busoga regio, 
met een percentage van 75% voor 
multidimensionale armoede onder 
kinderen3.   
 
 

 
1 https://www.unfpa.org/data/world-population/UG   
2 https://www.unicef.org/esa/sites/unicef.org.esa/files/2019-10/UNICEF-Uganda-2019-Child-Poverty-Report-Vol1.pdf  
3 https://www.unicef.org/uganda/media/5181/file/Situation%20Analysis%20of%20Children%20in%20Uganda%202019-
FINAL.pdf  

https://www.unfpa.org/data/world-population/UG
https://www.unicef.org/esa/sites/unicef.org.esa/files/2019-10/UNICEF-Uganda-2019-Child-Poverty-Report-Vol1.pdf
https://www.unicef.org/uganda/media/5181/file/Situation%20Analysis%20of%20Children%20in%20Uganda%202019-FINAL.pdf
https://www.unicef.org/uganda/media/5181/file/Situation%20Analysis%20of%20Children%20in%20Uganda%202019-FINAL.pdf
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In Oeganda trouwt meer dan 40% van de meisjes voor haar achttiende4. Het aantal 

tienerzwangerschappen is hoog. De doelgroep van Mama and Me Uganda, jonge moeders en 
hun baby’s in Oeganda die beneden de absolute armoedegrens leven, woont grotendeels in de 

sloppenwijk Masese. Deze enorme sloppenwijk, aan de rand van de stad Jinja, kan onderverdeeld 
worden in sub-sloppenwijken. De meeste vrouwen die deelnemen aan het project, komen uit Danida 
en de naastliggende sloppenwijk Masese III. Veel van hen zijn alleenstaand en/of hoofdkostwinner 
binnen het gezin. Zij hebben geen eigen grond en huren – variërend van stenen huisjes tot hutten 
van leem – van zogenaamde landlords. Door het gebrek aan (eigen) land hebben ze geen 
mogelijkheden om zelf voedsel te verbouwen en werkvoorzieningen met enig perspectief zijn 
schaars. De wijken zijn arm en vaak zonder enige voorzieningen als toiletten en stromend water: een 
bron voor armoede, honger, ziekten, werkloosheid, verslaving en prostitutie. Veel kinderen worden 
letterlijk uit deze armoede en uit hun eigen leefomgeving gehaald en komen in een weeshuis 
terecht. Echter de prijs die ouder en kind hiervoor betalen is dat ze van elkaar gescheiden worden.  
 
Wereldwijd leven meer dan 5 miljoen kinderen in weeshuizen. 8 op de 10 van hen heeft nog 
tenminste één ouder in leven!5 De reden dat zij toch van elkaar gescheiden worden is heel vaak: 

armoede. Mama and Me is van mening dat een kind nooit vanwege armoede van zijn 
ouder gescheiden zou moeten worden, maar dat er naar mogelijkheden moet worden 

gezocht in de vorm van ondersteuning van de ouder(s), om dit te voorkomen. Deze visie nastrevend, 
reikt Mama and Me Uganda handvatten aan voor jonge moeders en hun kinderen die in de 
omstandigheden van de Masese sloppenwijken moeten zien te overleven. Dit wordt samengevat in 
het doel dat Mama and Me Uganda beoogt: 
‘het (financieel) ondersteunen, begeleiden, opleiden, coachen van jonge moeders en hun baby’s in 
Oeganda, in daartoe op te richten opvangcentra, gericht op een menswaardig, zelfstandig bestaan.’  
 
De kern van Stichting Mama and Me is het Mama and Me babysitter centre in de wijk Danida, Jinja. 

Het centre wordt gerund door lokale medewerkers: een teamleider, een administrator (welke het 

gebouw ook bewoond) en daarnaast werken er wanneer het centre geopend is 4 babysitters. Het 

afgelopen jaar is er veel tijd en moeite gestoken in het vormen van een bestuur met daarin 

afgevaardigden van onder andere medewerkers, mensen uit de community en moeders.  

 

In principe is het centre het gehele jaar geopend op weekdagen. In maart 2020 werd het echter op 

last van de regering, evenals alle scholen en early childhood development centra, gesloten in 

verband met de coronacrisis. Dit vroeg om interventie vanuit de teams zowel in Oeganda als in 

Nederland, om de gezinnen gedurende de crisis desondanks te kunnen blijven ondersteunen. 

  

 
4 https://www.unicef.org/uganda/media/6806/file/UNICEF_UgandaAR2019-WEBhighres.pdf  
5 https://www.faithtoaction.org/start-here/  

https://www.unicef.org/uganda/media/6806/file/UNICEF_UgandaAR2019-WEBhighres.pdf
https://www.faithtoaction.org/start-here/
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3. Een terugblik op de projecten in 2020 

 

3.1.  Mama and Me babysitter centre 

 

Aan het begin van 2020, toen de coronacrisis nog ver weg leek, was het Mama and Me babysitter 

centre zoals gewoonlijk geopend op weekdagen voor zo’n 45 kinderen. Zij worden ’s ochtends 

gebracht en in de namiddag weer opgehaald door hun moeders. Dagelijks zijn er zo’n 4 babysitters 

en 1 á 2 (social) werkers aanwezig. De kinderen krijgen er ontbijt, lunch en tussendoortjes. Velen van 

hen doen er een middagslaapje en ze worden gebaad en verzorgd. En verder is er vooral ruimte voor 

spel, oftewel: ontwikkeling. 

Het Mama and Me babysitter centre is een veilige haven en biedt niet enkel opvang, maar ook rust; 

ruimte voor ontspanning voor de kinderen voor wie dit niet vanzelfsprekend is. Onstabiele 

gezinssituaties en armoede eisen hun tol binnen gezinnen. Het centre, een centrale plek binnen de 

community, is een plek waar kansen en mogelijkheden ontstaan.   

 

Het is dan ook een pijnlijk gegeven dat het centre in maart de deuren moest sluiten vanwege de 

coronacrisis. Veel mensen verloren hun werk en geen werk betekent in Oeganda meestal geen 

inkomen en daardoor geen eten. Het team van Mama and Me besloot de gezinnen te hulp te 

schieten door hen wekelijks een noodbudget toe te kennen van 20.000 UGX (bijna €5). Gedurende 

de lange tijd van lockdown die volgde, bleek hoeveel verschil dit maakte voor deze gezinnen. Zij 

konden hiervan in elk geval dagelijks een maaltijd bereiden, in tegenstelling tot vele anderen. Het 

Mama and Me team kreeg hun salaris doorbetaald en Aidah en Kevin, de twee werkers die de rest 

van het team aansturen, werkten door op het centre. Het uitdelen van de noodbudgetten, maar ook 

aanwezig zijn voor het beantwoorden van (hulp)vragen en dergelijke bleven gewoon tot hun taken 

behoren. In kleine groepjes bleven moeders langs komen voor steun en support. Grote 

samenkomsten, en dus ook de wekelijkse Mama and Me-meetings op de dinsdagen die al sinds de 

oprichting van het project plaatsvinden, werden verboden.  
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3.2.  Scholing 

 

Het jaar 2020 begon met de grote schoolvakantie in Oeganda. Maar liefst 14 kinderen en een 

moeder hadden juist hun rapporten binnen. Zij gaan naar verschillende scholen in de buurt middels 

Mama and Me sponsorship. Hoewel zij allemaal klaar waren voor het nieuwe schooljaar, zaten ze al 

gauw weer thuis door de afgekondigde lock down die de rest van het jaar zou duren. Een flinke 

tegenvaller. 

 

Nadat het Mama and Me babysitter centre in juli van 

nieuwe kantoorbenodigdheden werd voorzien  

(laptop, scanner, printer), begon het team met het 

uitprinten van schoolopdrachten die landelijk  

werden verspreid. Door met stapeltjes  

huiswerk bij de gezinnen langs te gaan, kregen de 

kinderen toch nog iets mee van de leerstof. 

 

Minstens zo leerzaam was de informatie in het boekje ‘Aisha and Moses, strong against corona 

virus’. De meeste kinderen begrepen de situatie totaal niet en hier werd nauwelijks op ingespeeld. 

Door de boekjes uit te delen in de community en voor te lezen aan groepjes kinderen zoals te zien in 

dit filmpje, werd het probleem tastbaar en beter te begrijpen voor hen. 

 

Helaas bleven de scholen, evenals het Mama and Me babysitter centre, de rest van het jaar 

gesloten.   

http://www.dutchtanzaniafoundation.org/29-april-2020-afrikaans-kinderboek-african-childrens-book-on-coronavirus/
http://www.dutchtanzaniafoundation.org/29-april-2020-afrikaans-kinderboek-african-childrens-book-on-coronavirus/
http://www.vimeo.com/mamaandmeuganda
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3.3.  Uganda Red Cross Society: First Aid training  

 

In januari vond er een driedaagse training EHBO van het Oegandese Rode Kruis plaats bij het Mama 

and Me babysitter centre. Alle werkers en een groep moeders namen deel aan de training. 

Onderwerpen als botbreuken, bloedingen en (brand)wonden, (insecten)beten, vergiftiging, 

(temperatuur)shock en reanimatie kwamen aan de orde.  

Ook is er een EHBO-kast geïnstalleerd in het babysitter centre. Kleine medische kwesties 

(oppervlakkige verwondingen, uitdroging, koorts, etc. kunnen nu snel ter plekke aangepakt worden. 

Men hoeft er niet meer voor naar de stad en de mogelijkheid tot snel handelen voorkomt grotere 

problemen.   

 

In het projectverslag geeft het team aan dat alle deelnemers erg content waren met het volgen van 

de training. Het belangrijks dat zij geleerd hebben, is het gegeven dat wanneer je op tijd handelt, 

verschil gemaakt kan worden tussen leven en dood. 
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3.4.  Corona-projecten 

 

Vlak na de eerste corona-maatregelen in Nederland, werd er een groot pakket maatregelen 

afgekondigd in Oeganda. Scholen moesten hun deuren sluiten, samenkomsten werden verboden en 

de grenzen gingen dicht. Even later werd er een verbod op openbaar vervoer ingesteld. Er werd 

opgeroepen om vaak de handen te wassen, thuis te blijven en anderhalve meter afstand te houden. 

Voor velen in Oeganda onuitvoerbare maatregelen. In gesprek met het team in Oeganda bleek ook 

hoe moeilijk enkele maatregelen überhaupt te begrijpen waren. Daarop besloot het team in 

Nederland een poster te maken om de maatregelen te visualiseren en verduidelijken. In het 

Engels, maar ook in het Luganda. Deze werden met grote blokken zeep uitgedeeld aan de moeders.  

 

Vanaf dat moment kregen zij ook financiële noodhulp. Normaliter wordt de gezinnen een zorg uit 

handen genomen doordat de kinderen bij het Mama and Me babysitter centre ontbijt, lunch en 

snacks (bijv. fruit) krijgen. Met het sluiten van het babysitter centre viel dit vangnet weg. Daarbij 

konden veel ouders niet meer aan het werk vanwege de lockdown. Geen werk betekent in Oeganda 

meestal geen inkomsten en dus niets te eten. Besloten werd om alle aangesloten gezinnen wekelijks 

een noodbijdrage te schenken van 20.000 UGX. Dit is nog geen €5, maar heeft voor deze 

gezinnen een ontzettend groot verschil gemaakt, werd steeds opnieuw duidelijk voor het team 

wanneer zij op huisbezoeken gingen. De Mama and Me werkers kregen ondanks dat de 

werkzaamheden stil lagen of op een andere manier plaatsvonden, doorbetaald.  

 

Intussen werden de posters wijd verspreid, inmiddels ook door andere organisaties. Ook werd er 

gevraagd om méér vertalingen. Uiteindelijk hebben we de poster in het Engels en de Oegandese 

talen Luganda, Lusoga, Runyankole en Acholi en in het Frans vervaardigd.    
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Hoewel grote aantallen besmettingen uitbleven, had de aanhoudende lockdown grote gevolgen. 

Inmiddels was er een avondklok van 19:00-06:30 uur en behalve openbaar vervoer werd ook eigen 

autovervoer verboden. Brommers mochten enkel met goederen rijden, en niet ná 5 uur in de 

middag. Zieken, maar ook vrouwen die moeten bevallen, konden de ziekenhuizen vaak niet op tijd 

bereiken. Het was geen uitzondering dat overtreders van de regels, in wat voor penibele situatie dan 

ook, werden neergeslagen door ordetroepen. We besloten om in deze crisis 60 moeders uit de wijk 

hulp te bieden middels een kraampakket. Hiervoor zetten we in Nederland vlak voor moederdag een 

actie op: voor €30 kon een zwangere of pas bevallen vrouw voorzien worden van een 

kraampakket met een wasteil, 4 zeepstaven, 10 kilo maismeel, 2 liter kookolie, 4 kilo bonen, 4 

kilo suiker en indien de vrouw nog moet bevallen een Mama Kit. Deze bestaat uit enkele 

noodzakelijke dingen voor een veiligere bevalling zoals plastic handschoenen, een zeiltje, steriele 

gaasjes en zeep.  

 

Het distribueren van de pakketten zou moeilijk zijn, gezien ook het samenkomen van meerdere 

mensen verboden werd. Uiteindelijk werd besloten om enkele brommerrijders te vragen de 

pakketten bij de moeders thuis af te leveren, nadat deze waren samengesteld en verpakt door het 

team en de babysitters.     
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De actie had effect: binnen een mum van tijd waren de eerste pakketten gesponsord en de 

organisatie MommaLuv, waarmee we al jaren samen werken, én een samenwerking met het 

coronafonds van Wilde Ganzen, versnelden het proces door een groot aantal pakketten toe te 

zeggen. Doordat we de Mama Kits gratis kregen van Mercy for Mamas, bleef er uiteindelijk genoeg 

budget over om niet 60, maar 70 vrouwen van een kraampakket te voorzien. Een groot succes.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Deze actie was een goed uitgangspunt voor het team om de omliggende wijken in te gaan en een 

beter beeld te vormen van de gezinnen en eventuele hulpvragen. Andersom is de zichtbaarheid van 

het project voor de mensen vergroot en weten zij het team nu beter te bereiken. Een belangrijke 

stap aangaande ‘ownership’ van het project door de community. 

 

   

http://www.mommaluv.nl/
http://www.wildeganzen.nl/
http://www.mercyformamas.com/
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3.5 Feestje 

Nog elk jaar hebben we de Mama and Me verjaardag gevierd met een feestje voor de kinderen en 

moeders. Mama and Me vindt het ontzettend belangrijk dat er ondanks de dagelijkse strubbelingen 

in de levens van de moeders en kinderen, ook ruimte is om te spelen, successen te vieren en 

dromen.  

 

De vijfde verjaardag van Mama and Me vond iets verlaat plaats, in januari van 2020, maar gelukkig 

vóór de lockdown. En zo is er ook in 2020 nog even flink gefeest bij een kinderspeeltuin elders in 

Jinja.  

 
Traditiegetrouw ontvangen de gezinnen Paas- en 
kerstpakketten om rond deze feestdagen een 
goede maaltijd te kunnen nuttigen. Ook dit liep 
dit jaar anders. Ietswat summiere pakketjes 
werden één voor één door de moeders 
opgehaald.  
 
Daarentegen zijn aan het einde van het jaar een 
aantal oma’s in de wijk verrast met een 
voedselpakket. Deze doelgroep heeft het, zeker 
in deze bizarre tijden, niet makkelijk en het 
kleine noodhulppakketje hielp hen iets vooruit.  
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4. Mama and Me Uganda in Nederland  

In Nederland bestaat het team uit Diede Martens (bestuurslid, 

voorzitter), José Daanen (bestuurslid, penningmeester), 

Yvonne van Driel (adviserend bestuurslid) en Zummi 

Mwaheed (grafisch design). We zijn momenteel zoekende 

naar een secretaris.  

 

In april zouden bestuursleden Diede en Yvonne een bezoek 

brengen aan het project in Oeganda. Deze reis is helaas door 

de vliegmaatschappij gecanceld vanwege de coronasituatie. 

 

Gedurende het hele jaar hebben de bestuursbijeenkomsten 

voornamelijk online plaatsgevonden. Zowel voor overleg 

tussen de bestuursleden in Nederland, als voor breder overleg 

met het team in Oeganda erbij. Ook de Platform Oeganda 

bijeenkomsten (een platform, opgericht door Diede voor 

uitwisseling tussen verschillende Nederlandse projecten in 

Oeganda) vonden online plaats. 

 

Stichting Mama and Me Uganda brengt zelf drie keer per jaar een nieuwsbrief uit. Deze wordt online 

verstuurd naar meer dan 150 volgers. Geïnteresseerden kunnen zich aanmelden voor de nieuwsbrief 

op de Facebookpagina of door een e-mail te sturen. Op de Facebookpagina wordt geregeld een 

update geplaatst met informatie over de dagelijkse gang van zaken in het Mama and Me babysitter 

centre. Ook op de website zijn deze nieuwsberichten te lezen. 

 

Sinds 01-01-2016 is Stichting Mama and Me Uganda erkend als een Algemeen Nut Beogende 

Instelling (ANBI). Doordat we aan de voorwaarden voldoen, kunnen donateurs (onder bepaalde 

omstandigheden) fiscale aftrek toepassen. 

  
Stichting Mama and Me is aangesloten bij Partin (brancheorganisatie voor Particuliere Initiatieven; 

zij helpen onder meer met het opstellen van de jaarrekening), Stichting Ontwikkelingswerking Sint 

Anthonis, Stichting Ontwikkelingssamenwerking Boxmeer, Platform Oeganda, de 

#EveryChildAFamily-beweging en Sponsorkliks. Wie via de website van laatstgenoemde online 

aankopen doet,  kan Mama and Me Uganda als sponsordoel kiezen, waardoor we een commissie 

ontvangen zonder dat de koper iets extra’s hoeft te betalen.  

Ondanks de crisis, die ook velen in Nederland niet onberoerd heeft gelaten, hebben wij nog steeds 

kunnen rekenen op een niet aflatende steun. De projecten in Oeganda zijn nog geheel 

afhankelijk van financiële steun uit Nederland. Ontzettend dankbaar zijn wij voor onze 

achterban en alle ondersteuning die zij bieden.  

http://www.facebook.com/mamaandmeuganda
http://www.mamaandmeuganda.com/
http://www.partin.nl/
http://www.stichtingossa.nl/
http://www.stichtingossa.nl/
http://www.so-boxmeer.nl/
http://www.sponsorkliks.com/
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5. Uitdagingen 

 

Voor iedereen, over de hele wereld, was 2020 sowieso een uitdaging. Een ongekende situatie van 

een pandemie die verscheurt en verbindt. Bij Mama and Me moest noodgedwongen de basis van 

het project, het Mama and Me babysitter centre, de deuren sluiten. Maar andere deuren werden 

geopend. Noodgedwongen ging het team de wijk in, in plaats van dat moeders en kinderen naar het 

team toe kwamen. Zij kregen beter zicht op de situatie in de wijk en werkten aan verbinding. 

Het team in Oeganda stond nog onder begeleiding van Tusaidiane Uganda Limited, om de zaken 

beter op orde te krijgen na de audit van 2019 en voor verdere verzelfstandiging van het project. Een 

pandemie tussendoor werkt hierbij niet bepaald bevorderlijk. Toch kan gezegd worden dat het team 

in Oeganda steeds doorpakte, ondanks alle belemmeringen die het virus en de lockdown met 

zich meebracht. Het is een uitdaging om te zien hoe dit verder zal verlopen, als na ruim een jaar 

sluiting, de deuren van het Mama and Me babysitter centre weer mogen openen en alle eigenlijke 

werkzaamheden weer opgepakt kunnen worden.     
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6. Financiële verantwoording  

Dit jaar zijn we ondersteund door enkele vaste sponsoren die maandelijks een bedrag schenken. Een 
aantal van deze bedragen zijn geoormerkt voor scholing van de kinderen (inkomsten uit overige 
baten van particulieren). Ook hebben wij eenmalige donaties ontvangen. Daarnaast zijn wij 
ondersteund door enkele serviceclubs, bedrijven, en stichtingen. Het diverse te ontvangen bedrag 
omvat de vliegtickets van de gecancelde reis.  
 
De projectkosten liggen lager dan voorgaande jaren. Na de uitvoering van een audit in 2019, heeft 
het team geleerd om efficiënter met middelen om te gaan. Daarnaast zijn er dit jaar geen (grote) 
bijzondere uitgaven geweest.  
 
Het projectgeld wordt tweemaal per jaar over gemaakt via trustee Tusaidiane Uganda Limited. In 
2020 hebben zij het Mama and Me team in Oeganda ondersteund wat betreft financiële zaken en 
boekhouding.  
 
Zie hieronder de jaarrekening over 2020. 
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Jaarrekening 2020   -    Stichting Mama and Me Uganda 

Boekjaar:     2020 

Eindigend op:    31-12-2020 

Datum goedkeuring jaarrekening:  24-06-2021 

Balans 

Activa 

Type Liquide middelen  Beschrijving  31-12-2020  31-12-2019 

Bankrekening   SNSbank   69.331    81.892 

Kas        53    53 

Diverse nog te ontvangen      1.109 

Totaal Activa      70.493    81.945 

 

Passiva 

Reserves en Fondsen 

Bestemmingsfonds project     31-12-2020   31-12-2019 

Totaal bestemmingsreserve en fondsen   69.993   81.945    

Algemene reserve                    500 

Totaal passiva       70.493   81.945 
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Staat van Baten en Lasten 

Baten 

        Werkelijk 2020   Werkelijk 2019 

Inkomsten uit donaties en giften    3.587   3.369 

Inkomsten uit overige baten van particulieren   270    360 

Totaal baten van particulieren     3.857    3.729 

Inkomsten ontvangen van andere organisaties    3.900    6.515 

zonder winststreven    

Som van de baten     7.757    10.244 

Inkomsten ontvangen als tegenprestatie voor   0    53 

de levering van producten 

Totaal baten beschikbaar voor doelstelling    7.757    10.297 

 

Lasten 

        Werkelijk 2020  Werkelijk 2019 

Besteed aan doelstellingen: 

Overige bestedingen aan doelstelling    18.063    23.812 

Besteed aan doelstellingen     18.063    23.812 

Wervingskosten: 

   Overige kosten eigen fondsenwerving 31    31 

Totaal Wervingskosten      31    31 

Kosten beheer en administratie:  

   Contributies     60    60 

   Overige kosten beheer en administratie  1.055   440 

Totaal kosten beheer en administratie   1.115   500 

Som van de lasten      19.209    24.343 

Resultaat 

Saldo baten & lasten      -11.452    -14.046 
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Besteding binnen doelstelling 

 

 

 

  

Salaris; 18%

Onderhoud; 0%

School & training; 7%

Medische zorg; 0%

Benodigdheden 
centrum; 5%

Voeding & 
noodbijdrage; 21%

Kantoor & organisatie; 
5%

Speciale 
(corona)projecten; 7%

Transport; 1%

Kosten consultancy & 
supervisie door externe 

organisatie; 33%

Overig; 3%
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Algemene toelichting 

Activiteiten 
Ondersteuning, kinderopvang, begeleiding en training voor jonge moeders in Oeganda voor een betere, 
zelfstandige toekomst samen met hun kindje. 

 

Algemene grondslagen 
 
Algemeen 
De jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met de richtlijn voor fondsenwervende instellingen 
zoals die door de Raad voor de Jaarverslaggeving is gepubliceerd (richtlijn 650). In dit boekjaar hebben 
geen aanpassingen plaatsgevonden. 

 

Grondslagen voor de waardering van activa en passiva 
 
Algemeen 
Activa en passiva worden in het algemeen gewaardeerd tegen de verkrijgings-of vervaardigingsprijs. 
Indien geen specifieke waarderingsgrondslag is vermeld, vindt waardering plaats tegen de 
verkrijgingsprijs. 
 
Effecten 
Effecten worden gewaardeerd tegen de actuele waarde per balansdatum. 
 
Liquide middelen 
Liquide middelen worden gewaardeerd tegen nominale waarde. De liquide middelen staan ter vrije 
beschikking aan de stichting. 
 
Reserves en fondsen 
Algemene reserve 
Het bedrag van de algemene reserve laat zien het verschil tussen de bezittingen en de schulden, dit 
bedrag is vrij beschikbaar voor het bestuur maar moet uiteindelijk aan de doelstelling worden besteed. 
 
Bestemmingsfondsen 
Wanneer door derden aan een deel van de middelen een specifieke besteding is gegeven wordt dit deel 
aangemerkt te worden als ‘bestemmingsfonds’. In dit geval heeft niet het bestuur van de stichting, maar 
de gever een bestemming aan de middelen gegeven. De bestemmingsfondsen bestaan uit geoormerkte 
baten die nog niet volledig aan de geoormerkte doelstelling zijn besteed (waaronder fondsen op naam).   
 

Grondslagen voor de staat van baten en lasten 
 
Algemeen 
Het saldo wordt bepaald als het verschil tussen de baten en lasten over het jaar. 
 
Nalatenschappen 
Baten uit nalatenschappen worden verantwoord in het jaar waarin de omvang betrouwbaar kan worden 
vastgesteld. Voorlopige betalingen in de vorm van voorschotten worden in het jaar van ontvangst 
verantwoord als bate. Verkrijgingen belast met vruchtgebruik worden alleen in de toelichting vermeld. 
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De stichting heeft geen werknemers in dienst. De bestuursleden ontvangen geen bezoldiging voor hun 

werkzaamheden. Wel kan vergoeding plaatsvinden voor gemaakte kosten. Veelal worden deze kosten 

niet gedeclareerd. 

Ratio’s 

Omschrijving        2020   2019 

Doelbestedingsratio (totaal doelbesteding/totaal baten)    232,9%   231,3% 

Doelbestedingsratio (totaal doelbesteding/totaal lasten)   94,0%   97,8% 

Kosten eigen fondsenwerving/baten eigen fondsenwerving  0,4%   0,3% 

Kosten beheer & administratie/totaal lasten    5,8%   2,1% 

 

Overige gegevens 

Vaststelling en goedkeuring  

Deze jaarrekening is door het bestuur van de stichting vastgesteld en goedgekeurd in haar vergadering 

op: 24 juni 2021. 

Statutaire regeling inzake de resultaatbestemming / bestemming van het saldo van baten en 

lasten  

Het resultaat is verdeeld conform de resultaatbestemming die onder de staat van baten en lasten is 

opgenomen. In de statuten is geen resultaatbestemming bepaald. Het bestuur keurt de 

resultaatbestemming goed door het vaststellen van de jaarrekening waarin de resultaatbestemming is 

opgenomen. 

Gebeurtenissen na balansdatum 

Er hebben geen gebeurtenissen na balansdatum plaatsgevonden die hier dienen te worden vermeld. 

 


